
Zpráva o činnosti České společnosti pro slavistická, balkanistická a 

byzantologická studia, z. s., za období 

od 12. 10. 2018 do 24. 11. 2019 

 

Organizační záležitosti: 

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., (dále 

jen „Společnost“) je podle stanov samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a 

neziskovou organizací  založenou za účelem sdružovat fyzické a právnické osoby, 

které mají zájem o vědecké bádání v oblasti výzkumu jazyků, literatur, dějin, kultury, 

archeologie, etnologie a umění střední, východní a jihovýchodní Evropy, především 

se zaměřením na slavistiku, balkanistiku a byzantologii. Založena byla ustavující 

schůzí – shodou zakladatelů -, která se uskutečnila 29. 6. 2017 v sídle „Společnosti“, 

v Praze 1, Valentinská 1 (vlastník budovy Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.). V odkazu 

na usnesení ustavující schůze byl podán Městskému soudu pro Prahu 1 návrh ve 

věci zápisu Společnosti do spolkového rejstříku. Zápis byl proveden ke dni 19. 9. 

2017.  

Podle stanov „Společnost“ každoročně koná valnou hromadu, na které rovněž skládá 

její výbor účty ze své činnosti. Předkládá rovněž zprávu o hospodaření a návrh 

rozpočtu na další období. Protože je nutné zprávu o hospodaření projednat za účetní 

období, kterým je kalendářní rok, této schůzi je předložena závěrečná zpráva o 

hospodaření za rok 2018 s dodatky o hospodaření za uplynulých 10 měsíců roku 

2019. 

„Společnost“ od svého ustavení pracuje na bázi tří sekcí: slavistické, balkanistické a 

byzantologické, jejichž dva členové jsou vždy členy výboru „Společnosti“. V současné 

době proto výbor pracuje ve složení:  

Václav Čermák – místopředseda (slavistická sekce) 

Karolina Skwarska – tajemník (slavistická sekce) 

Petra Melichar – pokladník (byzantologická sekce) 

Markéta Kulhánková – člen výboru (byzantologická sekce) 

Ladislav Hladký – člen výboru (balkanistická sekce) 

Jan Pelikán – člen výboru (balkanistická sekce) 

 

Předsedou „Společnosti“ je Radomír Vlček, který byl zvolený 1. valnou hromadou 

„Společnosti“, jež se konala 6. 10. 2017. Na téže valné hromadě byla zvolena 

revizorka účtu, kterou je Jana Šlechtová.  

 

Výbor „Společnosti“ se od poslední valné hromady sešel na dvou řádných 

zasedáních, a to 12. 10. 2018 a 31. 5. 2019. Projednal zejména přípravu podkladů 

pro jednání valné hromady „Společnosti“ a valné hromady Rady vědeckých 

společností („RVS“), jejímž členem je „Společnost“ od 16. 4. 2018, a připravoval a 

hodnotil „Společností“ organizované a spoluorganizované akce. Další podstatnou 
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částí práce výboru byly přípravy žádostí o dotace na činnost „Společnosti“ v roce 

2019 a 2020. Záležitosti typu přijetí nových členů výbor řešil formou per rollam a 

elektronickou diskusí. Touto formou byla členy výboru projednána i tato zpráva. 

Zásluhou výboru byla připravena a zprovozněna byla česká verze a připravena 

k zavěšení anglická verze web stránek „Společnosti“: http://slavistika.slu.cas.cz a 

http://slavistika.slu.cas.cz/en.   

Žádost o dotace na činnost „Společnosti“ v roce 2019 se týkala: 

1. poskytnutí dotace na uhrazení členského příspěvku byzantologické sekce 

„Společnosti“ / Byzantologického komitétu v Mezinárodní asociaci byzantologů 

2. poskytnutí dotace na projekt mezinárodních akcí Slavistické, balkanistické a 

byzantologické dny. 

 

Dotace byzantologické sekci „Společnosti“ na uhrazení členského poplatku 

v Mezinárodní asociaci byzantologů byly poskytnuta „RVS“ v plné výši, dotace na 

projekt Slavistické, balkanistické a byzantologické dny byl oproti žádosti snížen na 

50% na výslednou částku 35 tis. Kč. S ohledem na to byl původní záměr konat 6 

slavistických, balkanistických a byzantologických dnů v rámci projektu omezen na 3 a 

jedno odborné mezinárodní kolokvium. Nadto byly náklady jednoho byzantologického 

dne a jednoho slavistického dne uhrazeny z prostředků „Společnosti“. 

 

Aktuální stav členské základny ke dni 15. 11. 2019 byl:  

76 fyzických osob 

2 právnické osoby – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Odborné a vědecké záležitosti, které Společnost od poslední valné hromady, tj. 12. 

října 2018 organizovala, nebo na nichž se podílela (za názvem akce je uvedený vždy 

jen hlavní organizátor): 

1. od 12. 10. 201 do 31. 12. 2018 

4. byzantologický den, Praha, 12. října 2018 

 

XIV. ročník Konference mladých slavistů Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: 
společenské a mezinárodní souvislosti, Praha, 1. - 2. listopadu 2018, 
 
Přednáška zahraničního hosta Motoki Nomachi:  If it were not for the Tito-Stalin 
Split...Samuil Bernštejn´s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a 
story told by an unpublished manuscript), Praha 5. listopadu 2018. 
 
 

2. Od 1. 1. 2019 do 24. 11. 2019 

 
Mezinárodní paleoslovenistická konference při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. 
Konstantina-Cyrila a nedožitých 90. narozenin doc. Zoe Hauptové Nahé jsou všecky 
národy bez knih, Praha, 28. února – 1. března 2019, 
 

http://slavistika.slu.cas.cz/
http://slavistika.slu.cas.cz/en
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-02/paleo-konf-program.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-02/paleo-konf-program.pdf
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Přednáška Achima Rabuse (Universität Freiburg) Корпусные исследования 
вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования 
прошедшего времени, Praha, 19. března 2019, 
 
Mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica iuvenum, Ostrava, 26. - 27. března 
2019, 
 
Mezinárodní dialektologická konference Nářeční lexikum v pomezních oblastech. 
Historie, současnost, perspektivy, Praha, 11. - 12. dubna 2019,  
 
5. byzantologický den, Praha, 31. května 2019,  
 
Kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Zasedání k nedožitým 
devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického 
slovníku jazyka staroslověnského, Brno, 25. června 2019,  
 
Mezinárodní vědecká konference Kult v dějinách, Ružomberok (Slovensko) 11. - 12. 
září 2019,  
 
Mezinárodní vědecká konference Rusko ve 20. století - kontinuita a diskontinuita 
Pardubice 3. října 2019,  
 
6. byzantologický den, Brno, 1. listopadu 2019, 
 
Mezinárodní vědecká konference Balkán express. Living together – Tolerance, 
Coexistence – Reconciliation, Praha, 8. – 9. listopadu 2019. 
  
 

Do konce roku 2019 „Společnost“ ještě připravuje: 

Slavistické diskusní odpoledne na téma Slovanství nebo slovanská vzájemnost? 

s účastí francouzské slavistky Sylvie Archaimbault (Univerzita Sorbonna), Praha, 

25. listopadu 2019, 

 

Přednáškový blok Ruská emigrace v meziválečném Československu s účastí 

slovenské historičky Ľubice Harbuľové (Univerzita Prešov). Praha, 2. prosince 

2019.  

 

 

  

http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-03/Rabus%20pozvanka.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-03/Rabus%20pozvanka.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-03/Rabus%20pozvanka.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-04/Program_%20Na%C5%99e%C4%8Dn%C3%AD%20lexikum%20final_0.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-04/Program_%20Na%C5%99e%C4%8Dn%C3%AD%20lexikum%20final_0.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-04/Pozv%C3%A1nka%205BD.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-06/kulaty_stul_program.pdf
http://slavistika.slu.cas.cz/sites/default/PUBLIC/2019-10/6.%20BD%20Pozv%C3%A1nka.pdf
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Předběžný návrh akcí na rok 2020: 

 

Mezinárodní vědecká konference Totalita a kulturní dějiny, Brno říjen 2020 

 

Mezinárodní balkanistická konference, 6 th Balkan Express, Praha, listopad 2020. 

 

Etymologické symposion, Brno, červenec 2020 

 

XV. ročník mezinárodní Konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí 

soužití a střetů“, Praha, 19. - 20. března 2020, 2020. 

 

XXI. ročník Konference mladých slavistů, Ostrava, březen 2020. 

 

 

Slavistický den: Mimopražská slavistická pracoviště, Olomouc / Ostrava, říjen 2020 

 

Balkanistický den Vědecké trendy v současné balkanistické etnologii, kulturní 

antropologii a politologii, Praha, březen 2020  

 

Balkanistický den Vědecké trendy v současné balkanistické historiografii a filologii, 

Brno, říjen 2020  

 

7. byzantologický den 

 

8. byzantologický den 

 

 

 


